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Elhalálozás

Egy-két hullámcsapás csupán még
S a túlsó partra érkezem

S az evezőt lassan, szelíden
Kiejti lankadó kezem. (Áprily Lajos)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, testvér, nagyapa, rokon és barát,

Balla Attila

életének 65. évében, rövid betegség után, 2018. február 11-én szíve utolsót dobbant. 
Megtört szívvel búcsúzunk örökre és kísérjük utolsó útjára, 2018. február 15-én 14 órától 

a Kalász negyedi temető ravatalozójából. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 
A gyászoló család – Csíkszereda

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, após, nagyapa, apatárs, koma, keresztapa, rokon, szomszéd, barát és ismerős,

Mihály Gergely

életének 75., házasságának 51. évében, 2018. február 12-én türelemmel viselt, hosszas 
betegség után csendesen elhunyt.

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a teher túl nehéz lett, át-
ölelte és mondta, gyere haza. Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hall-
gattál. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha abban sem, legalább a csodá-
ban. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál te meg, csak álmodni mentél.

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 15-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a farkaslaki ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! A gyászoló család – Farkaslaka

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van. (Szent Ágoston)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, sógor, nagybácsi, rokon jó szomszéd és barát, 

id. Geréd Domokos

szerető szíve életének 95., özvegységének 56. évében, 2018. február 12-én megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi maradványait február 15-én, csütörtökön 11 órakor helyezzük örök 

nyugalomra a családi háztól, a csíkpálfalvi temetőbe. Imádkozó 2018. február 14-én,  
szerdán 17 órától lesz a helyi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkpálfalva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, rokon és jó barát,

Köllő Miklósné
szül. László Annamária Rozália (Hugi)

szerető szíve életének 48., házasságának 16. évében, 2018. február 9-én hirtelen megszűnt do-
bogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. február 15-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi római katolikus temetőbe a református egyház szertar-
tása szerint. Virrasztás szerdán 14-én 16–18 óra között. Nyugodjon békében! A gyászoló család

Prioritás a humánerőforrás, mégis a felszerelés bővítésére költenek

Kevés a tűzoltó és a mentős
Több ezer alkalmazottra 

lenne szüksége az Orszá-

gos Készenléti Felügye-

lőségnek, Raed Arafat 

azonban bizakodó.

Óriási szakemberhiánnyal küzd 
az Országos Készenléti Fel-
ügyelőség (IGSU), amelynek 

több mint háromezer alkalmazottra 
lenne még szüksége az ideális műkö-
déshez. Raed Arafat, a belügyminisz-
térium katasztrófavédelemért felelős 
részlegének vezetője az IGSU 2017-
es tevékenységének ismertetésekor 
beszélt arról, hogy a legfontosabb és 
legértékesebb tényező továbbra is a 
humánerőforrás, amely azonban „ro-
hamosan öregszik”, ezért időben kell 
gondoskodni az utánpótlásról. A ro-
hammentő-szolgálatot (SMURD) a 
‘90-es évek elején létrehozó Arafat 
úgy fogalmazott: hiába költenek fel-
szerelésre, ha közben nincs elegen-

dő, illetve megfelelően felkészített al-
kalmazottjuk. A szakember ennek 
kapcsán üdvözölte a szaktárca ta-
valyi döntését, amellyel lecsökken-
tették a készenléti szakemberek fel-
készítési idejét, ennek nyomán idén 
mintegy 600-an kerülhetnek ki a tűz-
oltó-akadémiáról a tavalyi 200-hoz 
képest. Arafat arról is beszámolt: az 
elmúlt két évben csak EU-s alapok-
ból 90 millió eurót költöttek felszere-
lésekre, a kormány pedig még továb-
bi mintegy 100 millió eurós finanszí-
rozást biztosított ugyancsak az Uni-
ótól kapott pénzekből. A volt egész-
ségügyi államtitkár bizakodó a jö-
vővel kapcsolatban, mint rámutatott: 
idén 500 új tűzoltóautót vásárolnak, 
amelyek egy részét már ebben az év-
ben meg is kapják, és bízik benne, 
hogy két-három éven belül sikerül le-
cserélniük az összes, 30 évnél régeb-
bi speciális járművet. „A tűzoltóau-
tók több mint 40 százaléka 30 évesnél 
régebbi, erről többször beszéltünk, 
nem titkolózunk” – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban azonban, hogy 
mikor terveznek hasonló beruhá-

zást a rohammentő-szolgálatnál is, 
Arafat mindössze annyit közölt: a le-
hetséges forrásokról tárgyalnak az 
európai uniós alapokért felelős mi-
nisztérium illetékeseivel, szeretnék 
elérni, hogy 2020-ig 250 új SMURD-
mentőautót vásároljanak. Holott a 
korszerűsítésre nagy szükség len-
ne, a SMURD alkalmazottai ugyanis 
rendszeresen panaszkodnak a szol-
gálat járműparkjára. Január végén a 
Kolozs megyei SMURD vezetői szá-
moltak be arról, hogy az autók és a 
bennük levő felszerelés is rendkí-
vül idejétmúlt, közülük sok alig bírja 
a bevetéseket. Az illetékesek között 
azzal példálóztak, hogy nemrég egy-
szerűen nem tudott kórházba szál-
lítani egy beteget az egyik mentőau-
tó, mert az ajtókat nem lehetett be-
csukni, félő volt, hogy leesnek útköz-
ben. Ion Moldovan, a Kolozs megyei 
készenléti felügyelőség (ISU) vezető-
je akkor azt nyilatkozta: a sürgősségi 
esetekben használt járművek mint-
egy 60 százaléka elavult.

Kőrössy AndreA

Évek óta első ízben szavazta meg 
egyhangúlag Sepsiszentgyörgy ta-
nácsa a város költségvetését. Az 
ellenzéknek voltak ugyan javasla-
tai a tegnapi vitán, ám ők is meg-
értették, hogy ez szűkebb eszten-
dő lesz, és üdvözölték, hogy az alá-
rendelt intézmények léte nem ke-
rült veszélybe. Antal Árpád pol-
gármester rámutatott, a költség-
vetés elfogadása általában „kelle-
mes pillanat”, idén azonban nincs 
ok az ünneplésre, hiszen tavaly a 
kormány olyan döntéseket hozott, 
amelyekkel a helyi autonómia elvét 
csorbították, a szorgalmasabb ön-
kormányzatoktól jelentős összege-
ket „nyúltak le”. Sepsiszentgyörgy-
nek idén 7 millió lejjel kevesebb a 
bevétele a személyi jövedelemadó 
csökkentése miatt, ezt elsősorban 
a beruházásoktól kénytelenek el-
vonni, hiszen az intézmények létét 
nem veszélyeztethetik.

Ebben az évben a város 105,8 
millió lejes bevétellel számol, ez a 

pesszimista és a realista becslés 
között van. Bíznak benne, hogy év 
végéig feljebb tornázzák az össze-
get, viszont minden területen több 
pénzre lenne szükség, hogy a la-
kossági igényeket kielégítsék. An-
tal Árpád elmondta, idén is tart-
ják az egyensúlyt a közösségépí-
tés és az infrastrukturális fejlesz-
tés között, és bár kevés a pénz, 
mégis lesznek látványos beruhá-
zások. Az infrastruktúrára 20 mil-
lió lejt különítettek el, ugyanannyit 
fordítanak kultúrára és oktatásra, 
5 millió lejt költenek környezetvé-
delemre, további 5 milliót szociális 
szolgáltatásokra, 4,6 millió lejt fej-
lesztésekre, 3 millió lejt a közvilá-
gítással kapcsolatos kiadásokra, 
2,6 millió lejt közterület-fenntar-
tásra, 3,3 millió lejt sporttevékeny-
ségekre, 3,5 millió lejt a közszál-
lításra, valamint 1,2 millió lejt az 
egyházak támogatására.

Bíró BlAnKA

Elfogadták a „túlélő” büdzsét

Módosítaná a kilencedik osztá-
lyos felvételit Valentin Popa oktatá-
si miniszter, aki a szülőket képvise-
lő egyesületek szövetségének veze-
tőivel tartott megbeszélésen azt java-
solta: a középiskolába való iratkozás-
nál jelenleg 20 százalékot számító 
5–8. osztályos átlag helyett inkább az 
általános iskola alatt írt félévi dolgo-
zatokra kapott jegyeket kellene figye-
lembe venni. A tárcavezető szerint 
ötödik, hatodik és hetedik osztály-
ban a román nyelv és irodalom, vala-
mint a matematika dolgozatokra ka-
pott jegyeket, illetve nyolcadikban a 
– választott vizsgatantárgytól függő-
en – történelem vagy földrajz osztály-
zatokat kellene beleszámítani a fel-
vételi jegybe. Popa nyilatkozata alap-
ján egyértelmű, hogy megfeledkezett 
arról, miszerint a kisebbségi oktatás-
ban résztvevő nyolcadikosoknak ma-
gyar nyelv és irodalomból is vizsgáz-
niuk kell. A miniszter szerint továb-
bá a dolgozattételeket országos szin-
ten egységesen kellene kiadni, ezzel 
gyakorlatilag a képességvizsga meg-
szervezését javasolta, ami évek óta 
működik az iskolákban.

Iulian Cristache, a szülői egye-
sületek szövetségének elnöke a 

Hotnews.ro hírportálnak elmond-
ta: mindezt olyan kontextusban fej-
tegette az oktatási miniszter, hogy 
a szülők egyre nagyobb hányada 
szeretné, ha a középiskolákban 
visszavezetnék a hagyományos 
felvételit. Cristache kifejtette: fi-
gyelembe véve, hogy óriási mérté-
kű a funkcionális analfabéták ará-
nya, a nyolcadikos képességfel-
mérő eredménye pedig jellemző-
en kritikán aluli, továbbá, hogy so-
kan alig átmenő vagy annál is ki-
sebb jeggyel jutnak be a gimnázi-
umba, sokan szeretnék, ha ismét 
felvételizniük kellene a diákok-
nak. A föderáció elnöke ugyanak-
kor hangsúlyozta: semmi nincs kő-
be vésve, egyelőre csak ötlet szint-
jén merült fel mindez, a javaslato-
kat pedig természetesen közvitára 
kell bocsátani. Iulian Cristache azt 
is elmondta: a továbbiakban mind-
egyik politikai párttal egyeztetnek 
az új tanügyi törvényről, szeret-
nének ugyanis egy egységes, ha-
tékony jogszabályt, amelyet nem 
kell majd olyan sokszor módosíta-
ni, mint a jelenleg hatályban levőt.

K. A.

Módosítaná a tanügyminiszter
a kilencedikes felvételit

Influenza: ismét nőtt 
az elhunytak száma
Tegnap már 26-ra emelkedett az 
influenzavírus miatt elhunyt sze-
mélyek száma, miután az elmúlt 
két napban öt halálesetet jelen-
tettek a hatóságok. A tisztiorvo-
si szolgálat adatai szerint kedden 
négy személy esetében állapítot-
ták meg, hogy az influenzavírus 
miatt haltak meg. Közülük a legfi-
atalabb egy 63 éves Maros megyei 
nő volt, aki nem szenvedett egyéb 
betegségben, de nem volt beoltva 
influenza ellen. Hétfőn egy esetről 
számoltak be, így ezen a héten öt-
tel nőtt a halálos áldozatok száma. 
A múlt hét óta ugrott meg látvá-
nyosan az elhunytak száma, csü-
törtökön jelentették a román ha-
tóságok, hogy tíz nap alatt nyolc 
beteg halt meg a ragályos kóroko-
zó miatt. Tegnap öt embert utaltak 
be Temesváron a járványkórházba 
influenzás tünetekkel, a páciensek 
közül három gyermek.

Becslések szerint idén hatszázan végzik el a tűzoltó-akadémiát a tavalyi kétszázhoz képest

Fotó: pinti AttilA




